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Por tempo:
30 deadlifts sincronizados
30 bar-facing burpees sincronizados
400-m de corrida
20 deadlifts sincronizados
20 bar-facing burpees sincronizados
400-m de corrida
10 deadlifts sincronizados
10 bar-facing burpees sincronizados
400-m de corrida
Rest 5 min.
10 thrusters sincronizados
10 pull-ups sincronizados
400-m de corrida
20 thrusters sincronizados 
20 pull-ups sincronizados
400-m de corrida
30 thrusters sincronizados
30 pull-ups sincronizados

400-m de corrida

Time cap: 35 min.

Mulheres 56-kg (125-lb.) deadlift, 25-kg (55-lb.) thruster

Homens 84-kg (185-lb.) deadlift, 34-kg (75-lb.) thruster



NOTA DOS TREINADORES: Todas as sessões da aula são conduzidas por um 
treinador. Esse evento incorpora 2 séries de treinos desafiadores que irão testar 
a resistência e energia enquanto também requerem trabalho em equipe. A carga 
para o deadlift é moderada, então alguns podem executar cada round sem 
quebra, enquanto outros devem se esforçar em fazer não mais que 2-3 quebras 
de descanso em qualquer round. O volume bar-facing burpee é moderado, e o 
esquema decrescente de repetições deve encorajar um ritmo rápido. A carga para 
o thruster é leve, permitindo que muitos executem cada round sem quebras. A 
maioria deve se esforçar para não mais que 1-2 quebras. O volume do pull-up é 
moderado, e alguns atletas serão capazes que executar sem quebra, enquanto a 
maioria deve incorporar uma estratégia que permita consistência. O volume da 
corrida acumulado se tornará relativamente alto. Atletas devem se esforçar para 
um ritmo consistente em cada esforço. Tempos rápidos para esse treino serão 
abaixo de 25 minutos, enquanto todos devem se esforçar para terminar antes do 
time cap. 

ADAPTAÇÃO: Atletas devem utilizar cargas que os permitam encontrar o 
estímulo pretendido. O pull-up pode ser modificado para jumping pull-up e o 
bar-facing burpee pode ser modificado para um burpee seguido de uma passada 
sobre a barra. Se a corrida não puder ser executada, atletas podem caminhar ou 
realizar outro exercício monoestrutural por uma distância similar. Repetições e 
distâncias podem ser reduzidas relativas à capacidade física do indivíduo. Confira 
o site do PairUp ThrowDOWN para opções de adaptação. Já que a intenção é 
de sua comunidade participar de um evento divertido, aqueles que conseguem 
fazer cada movimento como prescrito devem ser encorajados a tal, mesmo se não 
completarem dentro do limite de tempo.



:00-:03
QUADRO BRANCO (~3 min.)
• Informar os atletas sobre o andamento e demonstrar 

os padrões de movimentos para esse treino.
• Informar os atletas sobre o estímulo pretendido (ver 

as notas dos treinadores)
• Informar brevemente as possíveis modificações de 

movimento que possam ser designadas na transição 
antes do treino.

• Explicar o aquecimento geral.



:03-:10
AQUECIMENTO GERAL             
E ESPECÍFICO (~7 min.)
Nota dos treinadores: Devido à duração do treino, 
esse aquecimento irá trabalhar para elevar a 
frequência cardíaca e temperatura corporal enquanto 
também trabalha nos movimentos específicos que 
envolvem esse treino. Utilize uma barra vazia para os 
movimentos de levantamento

• 100-m de corrida 
• 5 deadlifts, pausa de 2-seg. nos joelhos na subida e na 

descida
 »Praticar empurrando os joelhos para trás enquanto 
os ombros sobem no início do levantamento. 
Na volta, garanta que o quadril vá para trás e os 
joelhos não se movam para frente até a barra 
passar deles. 



• 5 deadlifts
 »Foque em manter a coluna neutra e que o caminho 
da barra seja reto em cada repetição.

• 100-m de corrida
• 5 front squats, pausa de 2-seg. no fundo do 

agachamento
 »Utilize uma pegada de thruster e foque em manter 
uma posição estável em baixo no agachamento.

• 5 thrusters
 »Foque em estender completamente antes de 
empurrar a barra para cima.

• 10-seg. Pendurado na barra com ombros ativos + 5 
kip swings



:10-:17
CONSTRUÇÃO (~7 min.)
Nota dos treinadores: Use este tempo para refinar 
a mecânica sob carga e praticar os aspectos de 
sincronização de cada movimento.

1 round:
• 5 thrusters sincronizados, carga do treino
• 5 pull-ups sincronizados

 »Execute a variação de pull-up que será usada no 
treino.

Depois, adicione a carga para o deadlift: 

2 rounds: 
• 3 deadlifts sincronizados

 »Use uma carga leve para o round 1 e uma 
moderada para o round 2.

• 3 bar-facing burpees



:17-:20
PREPARAÇÕES FINAIS (~3 min.)
• Dê tempo para os atletas usarem o banheiro e cuidar 

das preparações finais.
• Finalize as opções de adaptação com seus atletas. 

Estabeleça a carga apropriada para os deadlifts e 
thrusters assim como a modificação correta para o 
bar-facing burpee e pull-up.



:20-:55
Começar aos - Start at :20        
(~35 min.)
• Continue assegurando a mecânica de cada 

movimento.
• Considere reduzir a carga do deadlift e/ou thruster se 

mais de 2-3 quebras forem necessárias em qualquer 
round.

• Considere modificar o pull-up e/ou bar-facing burpee 
para uma variação mais fácil,ou reduzir as repetições 
se quebras de descanso forem excessivas.



:55-:60
VOLTA À CALMA (~5 min.)
Nota dos treinadores: Essa volta à calma foca em 
alongar a musculatura usada no treino.

• Limpar os equipamentos/lugar usando os protocolos 
adequados.

• Anotar os resultados.
• 1-min. De alongamento wall hinge para posterior e 

ombros.


